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fâkihetü’l-aÅyâr. Brockelmann, Ýbn Za-
fer es-Sýkýllî’nin siyâsetnâme tarzýndaki
Sülvânü’l-mu¹â£ fî £udvâni’l-etbâ£ adlý
kitabýna benzeyen eserin Berlin Kraliyet
Kütüphanesi’nde bir yazmasýnýn bulundu-
ðunu belirtir (GAL, II, 390). 4. el-ƒabe-
rü’t-tâm fî ×ikri’l-ar²i’l-mušaddese ve
¼udûdihâ ve ×ikri ar²i Filis¹în ve ¼u-
dûdihâ ve arâ²i’þ-Þâm (nþr. Hamed Ah-
med Yûsuf, Kudüs 1418/1997). 5. Zehrü’l-
ekmâm fî a¼kâmi’l-¼ükkâm (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 1982). 6. el-Cevheretü’l-muŠýyye fî
¼aššý ebeveyi Åayri’l-beriyye (Süleyma-
niye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi, nr. 198).
7. Fet¼u’l-mennân fî mefâÅiri Âli £O¦-
mân (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
2337). 8. Fey²ü’l-müstefî² fî mesâßili’t-
tefvî² (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1449, vr. 46-58). 9. Þer¼u Mu£înü’l-müf-
tî fi’l-cevâbi £ale’l-müsteftî (Afyonkarahi-
sar Ýl Halk Ktp., nr. 17383; bk. Mu£cemü’l-
maÅ¹ûtâ¹, s. 604). Babasýnýn eseri üzerine
yazýlmýþtýr. Muhibbî, Timurtaþî’nin ayrý-
ca Þer¼u TârîÅi ÞeyÅilislâm Sa£dî el-
Mu¼aþþî, Þer¼u’l-Elfiyye (oðlu Muham-
med’in nahve dair Elfiyye’sinin þerhidir),
Man¾ûme fi’l-fýšh, Þer¼u Tu¼feti’l-mü-
lûk, Risâle fî seyyidinâ Mu¼ammed ve
aÅîhi Hârûn £aleyhime’s-selâm, Risâle
fî £ilmi’l-va²£ adlý eserlerle birlikte birçok
risâle kaleme aldýðýný belirtir ve Hayred-
din er-Remlî’ye yazdýðý bir mektubun ba-
þýna eklediði þiirini kaydeder (ƒulâ½atü’l-
e¦er, II, 239-240).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
doksan beþinci sûresi.
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Mekke döneminde Burûc sûresinden
sonra nâzil olmuþtur. Adýný ilk âyette ge-
çen “tîn” (incir) kelimesinden alýr. Sekiz âyet
olup fâsýlasý “� ،�” harfleridir. Kur’ân-ý Ke-

rîm’de yemin edatý vâv ile baþlayan sûre-
lerden olup nüzûl sebebiyle ilgili herhan-
gi bir rivayete rastlanmamýþtýr. Müfessir-
ler, mushafta bundan önce yer alan Du-
hâ ve Ýnþirâh sûrelerinde Cenâb-ý Hakk’ýn
resulüne lutfettiði nimetler söz konusu
edilirken Tîn sûresinde Mekke müþrikle-
rinin inkârlarýna karþý deliller ortaya koy-
manýn amaçlandýðýný kaydeder (Mâtürîdî,
V, 485). Bedenî, zihnî ve kalbî yetenekle-
riyle insanýn evrendeki konumu ve sorum-
luluðu ana fikrine dayanan Tîn sûresinin
muhtevasýný iki bölüm halinde ele almak
mümkündür.

Sûrenin ilk üç âyetinde üzerine yemin
edilen dört þeyden ilk ikisi incir ve zeytin-
dir. Bunlarla, birer nimet olarak bizzat ken-
dilerinin veya Cenâb-ý Hakk’ýn daha önce
vahiy indirdiði yerlerin kastedilmiþ olmasý
mümkündür. Yeminin üçüncü ve dördün-
cü unsurlarýný meydana getiren Sînâ daðý
ile “beled-i emîn” (Mekke-i Mükerreme) göz
önünde bulundurulduðunda ikinci yorum
daha isabetli görünür. Böylece Yahudiliðin,
Hýristiyanlýðýn ve Ýslâmiyet’in doðduðu yer-
lere yemin edilerek (Ýbn Kesîr, XIV, 395)
her üç dinin aslýnýn bir olduðu ve hepsi-
nin tevhid akîdesinde birleþtiðine iþaret
edildiði söylenebilir. Daha sonraki yemi-
nin konusunu teþkil eden insanýn tabiat-
ta bulunan sayýsýz varlýklarýn en güzeli ol-
duðu belirtilir. Râgýb el-Ýsfahânî, bu âyet-
te geçen “ahsen-i takvîm” terkibini, diðer
canlýlardan farklý olarak insanýn tabiat-
taki her þey üzerinde hâkimiyet kurma-
sýný saðlayan anlayýp kavrama yeteneði
ve iki ayak üzerinde durabilmesi þeklinde
yorumlamýþtýr (el-Müfredât, “kvm” md.).
Kur’an’da insan türünün yaratýlýþýna dair
zikredilen özellikler bir arada düþünüldü-
ðünde hem beden hem zihin hem his ve
kalp yetenekleri bakýmýndan üstünlüðü or-
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Sâlih b. Muhammed b. Abdillâh
et-Timurtâþî el-Gazzî

(ö. 1055/1645)

Hanefî fýkýh âlimi.
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980 (1572) yýlýnda Gazze’de doðdu. Ha-
yatýna dair ilk kaynak olan Muhibbî’nin ver-
diði bilgiler son derece yetersizdir. Aslen
Hârizm bölgesinde Timurtaþ köyünden ilim
geleneðine sahip bir aileye mensuptur. Ba-
basý Þemseddin et-Timurtaþî ünlü bir Ha-
nefî fakihidir. Yine bir fýkýh âlimi olan oðlu
Muhammed et-Timurtaþî (ö. 1035/1626)
genç yaþta vefat etmiþtir (ailenin önde
gelen þahsiyetleri için bk. Osman b. Mus-
tafa et-Tabbâ‘, IV, 86-102). Timurtaþî önce
babasýndan ders almaya baþladý, ilim tah-
siline Kahire’de devam etti. Muhibbî onun
mezhep fürûu konusunda derinleþmiþ,
araþtýrmacý bir âlim ve faziletli bir þahsi-
yet olduðunu kaydetmektedir.

Eserleri. 1. Zevâhirü’l-cevâhiri’n-ne-
Šâßir £ale’l-Eþbâh ve’n-ne¾âßir. Zeynüd-
din Ýbn Nüceym’in el-Eþbâh ve’n-ne¾âßir
adlý eserinin hâþiyesi olup 1014 yýlý Þâban
ayýnda (Aralýk 1605) tamamlanmýþtýr. Bazý
kütüphane kayýtlarýnda þerh diye anýlan
eserin birçok nüshasý bulunmaktadýr (Sü-
leymaniye Ktp., Lâleli, nr. 945, Hamidiye,
nr. 500, 628, Esad Efendi, nr. 713, 714;
Millet Ktp., Murad Molla, nr. 800; Beyazýt
Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2382, Veliyyüd-
din Efendi, nr. 1147, 1148, 1149; Âtýf Efen-
di Ktp., nr. 774). 2. el-£Ýnâye fî þer¼i’n-
Nušåye. Sadrüþþerîa’nýn, dedesi Burhâ-
nüþþerîa Mahmûd b. Ubeydullah el-Mah-
bûbî tarafýndan kaleme alýnan Višåyetü’r-
rivâye’yi ihtisar ettiði en-Nušåye’si üze-
rine yazýlan bir þerhtir (Konya Bölge Yaz-
malar Ktp., nr. 435). 3. Ebkârü’l-efkâr ve
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